Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch
konaného dňa 01. augusta 2017
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ______________________________

Otvorenie:
Dnešné rokovanie Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch otvoril a všetkých prítomných
privítal starosta obce Mgr. Ľuboš Gubáň.
Na rokovaní OZ bolo prítomných 9 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.
Prítomní poslanci OZ: Juraj Bučko, Patrik Kopečný, Mgr. Ľuboš Kobora, Ing. Jozef Kobora,
Mária Zaťková, Peter Perďoch, Bc. Mário Teško, Ing. Jozef Špano, Stanislav Miko
(prezenčná listina – príloha č.1).
Ďalej boli prítomní: Mgr. Ľuboš Gubáň – starosta obce, Daniela Sklenárová – hlavný
kontrolór, PhDr. Stanislava Kuklová, Martina Podkopčanová.
Schválenie programu rokovania:
Návrh programu dnešného rokovania OZ (príloha č.2):
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania
OZ.
4. Realizácia projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Dvorníky“.
5. Realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia stavby hasičskej zbrojice“.
6. Návrh na úpravu rozpočtu.
7. Rôzne
8. Pripomienky a návrhy poslancov
9. Návrh uznesenia
1. Záver
Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený nasledovným hlasovaním:
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice._______________________________

Určenie zapisovateľa:
Vyhotovením zápisnice z dnešného rokovania OZ bola poverená zamestnankyňa Obce
Dvorníky – Martina Podkopčanová
Voľba komisií:
Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania OZ boli určení poslanci - Ing. Jozef Kobora,
p. Juraj Bučko.
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0

3. Voľba návrhovej komisie
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________

Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – p. Patrik Kopečný, p. Mária Zaťková,
Ing. Andrej Kukla.
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Starosta obce prečítal výpis uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré je prílohou č. 3 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 15
k organizačnému zabezpečeniu priebehu OZ
OZ v Dvorníkoch:
1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné.
2. schvaľuje program rokovania.
3. poveruje Martinu Podkopčanovú vyhotovením zápisnice.
4. určuje overovateľov zápisnice – Ing. Kobora, p. Bučko.
5. schvaľuje návrhovú komisiu – p. Kopečný, p. Zaťková, Ing. Kukla.
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania.

4. Realizácia pojektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Dvorníky“.________

Starosta obce informoval poslancov, že obec podala projekt na Modernizáciu odborných
učební na ZŠ s MŠ Dvorníky, k tomuto je potrebné doložiť doklad o zabezpečení
spolufinancovania projektu obcou vo výške 2464,41 €. Na základe uvedeného Obecné
zastupiteľstvo schválilo predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu, zabezpečenie
realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 2464,41 € a zabezpečenie
financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 16
ralizácia projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Dvorníky“
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných učební
na ZŠ s materskou školou Dvorníky“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-

2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v celkovej výške 2.464,41 €;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

5. Realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia stavby hasičskej zbrojnice“.____

Starosta obce informoval poslancov, že obec Dvorníky chce podať žiadosť o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR
podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR na „Rekonštrukciu
a modernizáciu stavby hasičskej zbrojnice“. Podľa bodu 14 (príloha č. 4) je potrebné
predložiť doklad o zabezpečení spolufinancovania vo výške najmenej 5 % z celkových
výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov. Starosta dal
hlasovať, kto je za uvedený návrh:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 17
realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia stavby hasičskej zbrojnice“
OZ v Dvorníkoch
1. schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške
najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov pre projekt
„Rekonštrukcia a modernizácia stavby hasičskej zbrojnice a financovanie zadania
projektu.

6. Návrh na úpravu rozpočtu__________________________________________________

Starosta obce oboznámil poslancov, že je potrebné schváliť úpravu rozpočtu na zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci v celkovej výške 2.464,41 €. Zároveň PhDr. Kuklová oboznámila
poslancov s Rozpočtovými opatreniami v príjmových a výdavkových položkách k dátumu
úprav: 01. 08. 2017, na základe prílohy č. 5.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0

Uznesenie č. 18
k bodu „Návrh na úpravu rozpočtu“
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje úpravu rozpočtu obce podľa prílohy zápisnice č. 5.

7. Rôzne___________________________________________________________________

1. HM a MM Služby, Vajnorská 5, Ivanka pri Dunaji žiadajú obec Dvorníky o možnosť
inštalovania technických zariadení Slovak telekom a. s. v katastri obce Dvorníky (príloha č.
6). Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo vyjadrilo súhlas s umiestnením stožiara na parc. č.
1163 v k. ú. Dvorníky s tým, že výškový telekomunikačný stožiar musí byť konštrukčne
riešený ako ohraňovaný, n-hranný, postupne sa zužujúci tubus. Stožiar musí byť opatrený
vhodným technickým zabezpečením voči nepovolanému výstupu na jeho konštrukciu. Na
stožiar bude možné v budúcnosti inštalovať dodatočne ďalšie antény/vysielače. Obecné
zastupiteľstvo navrhuje ročný nájom 5000,-- €, s tým že zmluva o nájme musí byť predložená
na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
2. Lekáreň Dvorníky doručila na obecný úrad žiadosť, ktorá tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice,
o zmenu výšky platenia nájomného. Poslanci žiadosť prerokovali a súhlasili so znížením
nájomného na výšku 1,-- €. Toto nájomné bude splatné počnúc nájmom za mesiac september
do konca roka 2017.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
3. Vínotéka L&B doručila dňa 31. 7. 2017 na obecný úrad žiadosť o schválenie otváracích
hodín prevádzky točenej zmrzliny na pozemku pred súpisným číslom 384 (príloha č. 8). Jedná
sa o sezónny predaj v mesiacoch apríl – október. Poslanci uvedené prerokovali a otváracie
hodiny pondelok až piatok – od 10,30 hod. do 19,00 hod., Sobota - od 10,00 hod. do 19,00
hod., nedeľa - od 13,00 do 19,00 hod. schválili.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
4. Starosta obce privítal na rokovaní OZ p. Vrláka Ľubomíra, ktorý vykonáva malé
pozemkové úpravy. Uvedené práce robil v obci Červeník, Jaslovské Bohunice, Madunice,
Horná Krupá, Leopoldov. Na základe požiadavky investora toto vykonáva toho času aj
v našej obci. V prvej etape sa uskutočňuje výkup pozemkov a následne komasácia
(usporiadanie pozemkov). Poslanci obecného zastupiteľstva sa k uvedenej problematike u p.
Vrláka informovali, na ich otázky bolo odpovedané, preto uvedenú informáciu o príprave

zámeru súkromného investora na individuálnu bytovú výstavbu v obci Dvorníky poslanci
zobrali na vedomie. Starosta obce p. Vrlákovi poďakoval.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 8/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 1

Uznesenie č. 19
k bodu „Rôzne”
OZ v Dvorníkoch:
1. súhlasí s umiestnením stožiara na pozemku parc. č. 1163 v k. ú. Dvorníky s tým, že
výškový telekomunikačný stožiar musí byť konštrukčne riešený ako ohraňovaný, nhranný, postupne sa zužujúci tubus. Stožiar musí byť opatrený vhodným technickým
zabezpečením voči nepovolanému výstupu na jeho konštrukciu. Na stožiar bude možné
v budúcnosti inštalovať dodatočne ďalšie antény/vysielače. Obecné zastupiteľstvo
navrhuje ročný nájom 5000,-- €, s tým že zmluva o nájme musí byť predložená na
schválenie obecnému zastupiteľstvu.
2. súhlasí so znížením nájomného na výšku 1,-- €. Toto nájomné bude splatné počnúc
nájmom za mesiac september do konca roka 2017.
3. schvaľuje otváracie hodiny pre Vínotéku L&B na prevádzku točenej zmrzliny na
pozemku pred súp. č. 384 nasledovne: pondelok – piatok od 10.30 – 19.00, sobota od
10.00 – 19.00, nedeľa od 13.00 - 19.00.
4. berie na vedomie informáciu o príprave zámeru súkromného investora na individuálnu
bytovú výstavbu v obci Dvorníky.

8. Pripomienky a návrhy poslancov___________________________________________

Ing. Kukla – je potrebné opraviť cestu na I. fundiskách
Ing. Kobora – opraviť jamy na cestách
Starosta – pripomenul poslancom OZ, že je potrebné vydať stanovisko k odpredaju časti
pozemku parc. č. 535/1 pre p. Mareka Ondroša a manž. Veroniku.

9. Návrh uznesení__________________________________________________________

Výpis uznesení tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.

10. Záver__________________________________________________________________

Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Mgr. Ľuboš Gubáň, všetkým za
účasť a rokovanie ukončil.

V Dvorníkoch dňa 01. 08. 2017

Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová

Mgr. Ľuboš Gubáň
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Kobora
Juraj Bučko

..................................................
..................................................

